
  

Max Douw ontmoet: 

. Niek Takens (magic)  

. Francis van Broekhuizen (sopraan)  

. Wereldbänd (slapstick) 
naar een idee van Karel de Rooij 
 

Kazernestraat 38 Den Haag (tram 1, bus 22); kaarten via www.ikbenaanwezig.nl. 

Informatie: www.scalavarieteaanzee.nl/scala-agenda 

Sociëteit de Vereeniging presenteert 
in samenwerking met Stichting Scala  

RendezVous  
Elke artiest heeft een verhaal …… 
 

The King’s Ballroom 

8 april 2018 

15.00 – 17.30 uur 
speciaal arrangement 
€ 29,50 inclusief spijs en drank 



RENDEZVOUS in the KING’S BALLROOM 

 

Onder deze titel organiseert Sociëteit de Vereeniging elke tweede zondag van de maand een 

verrassende middag in de prachtige zaal van de sociëteit: The King’s Ballroom. Dit in nauwe 

samenwerking met Stichting Scala Variété aan Zee en Sallo’s Catering. 

 

RendezVous is een ontmoeting met artiesten waarbij u niet alleen kunt genieten van de 

kwaliteiten van de artiest, maar er ook achter komt wie de mens achter de artiest is. Dit alles 

omlijst met live muziek. 

 

Gastheer/presentator is kleinkunstenaar Max Douw, een man met een prachtige stem, die 

lange tijd samenwerkte met Herman van Veen en recentelijk met Yvonne Keuls en Karel de 

Rooij. Niet alleen als gastheer/presentator leert u Max kennen, ook als zanger en tekstdichter. 

 

Op 8 april kunt u gesprekken met en optredens van de volgende 

artiesten verwachten: 
 

. NIEK TAKENS, magiër. Niek won menig NK met de discipline 

Manipulatie. Hij zal u demonstreren wat daarmee bedoeld wordt. 

Niek werkte veel samen met o.a. de Ashton Brothers en hij werkte in 

o.a. Shanghai en Las Vegas. Op dit moment is hij vice-Europees 

Kampioen Manipulatie. 
 

. FRANCIS VAN BROEKHUIZEN, sopraan. Dit komische toptalent 

verraste Nederland in 2016 in Maestro. Slaat u niet steil achterover 

van haar zangstem, dan valt u vast van uw stoel tijdens de komische 

anekdotes die aan bod komen. 
 

. WERELDBÄND, komische muzikanten. Deze multi-instrumentalisten 

spelen een muzikale hoofdrol in De Stormruiters (21 uitverkochte 

voorstellingen in september/oktober) en wonnen met hun 

programma Slapstick een prestigieuze prijs op het Fringe-festival in 

Edinburgh. 
 

. BALCONY PLAYERS, internationale folk/klezmer-groep. Zij zullen u 

ontvangen en tussentijds verrassen met hun opzwepende muziek.  
 

Voor meer informatie kijkt u op www.scalavarieteaanzee.nl/scala-

agenda.  
 

The King’s Ballroom, Kazernestraat 38 Den Haag. o.a. Bus 22, tram 1. Parkeergarage 

Museumkwartier (6 min) of Plein 1813 (5 min). Prijs € 29,50 inclusief hapjes en drankjes, 

exclusief ticketingkosten € 0,79 en iDeal € 0,45.  
 

(Tekening voorzijde: © Toon Hermans) 


